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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIFEFIL 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dois, às 
dez horas, como estava programado, reuniram-se na residência do 
Diretor-Presidente do CiFEFiL, José Pereira da Silva, os professores 
membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-
cos (CiFEFiL). Achavam-se presentes os professores José Pereira da 
Silva, Amós Coêlho da Silva, Cristina Alves de Brito, Vito César 
Manzolillo, Flávia da Silva Pires, Ilma Nogueira Motta, Lúcia Carine 
e Alfredo Maceira Rodríguez. O Prof. José Pereira prestou os escla-
recimentos solicitados aos professores que vinham chegando para a 
reunião e, às dez horas e quarenta e cinco minutos, declarou aberta a 
sessão, solicitando à Profa. Cristina Alves que procedesse à leitura 
das duas atas correspondentes às duas últimas reuniões. As atas fo-
ram lidas, discutidas e aprovadas. A seguir, a Profa. Ilma Nogueira 
apresentou uma proposta para o Congresso do ano dois mil e três: o 
VII Congresso Nacional de Linguística e Filologia (VII CNLF), a ser 
realizado em agosto do próximo ano, no Instituto de Letras da UERJ. 
Foram apresentadas e discutidas diversas sugestões, levando-se em 
conta a experiência dos congressos anteriores e, particularmente, do 
VI CNLF. Abertura. Concordou-se em que a programação do pri-
meiro dia (segunda-feira) deverá permanecer sem alteração: abertura 
às oito horas, começando com a entrega de material aos congressis-
tas até às dez horas, quando terão lugar as conferências e demais ati-
vidades programadas. Coral. Discutiu-se a conveniência da apresen-
tação ou não do coral na abertura do Congresso. Resolveu-se não a-
presentá-lo, podendo, talvez, ser substituído por outra apresentação, 
ainda não definida. Mesas-redondas. Concordou-se em que deverão 
continuar sendo apresentadas no horário das oito às dez horas e que o 
número de seus participantes terá que ser sempre de quatro. As me-
sas deverão obedecer a um tema, porém, se houver mais de uma me-
sa com tema igual ou muito semelhante, essas mesas terão que ser 
apresentadas em dias diferentes. O número de mesas por dia será de 
três ou quatro. Os participantes das mesas-redondas deverão ser pro-
fessores. Comunicações. As comunicações deverão conter de seis a 
oito laudas, em espaço duplo. Alunos de graduação poderão partici-
par nas comunicações, acompanhados de um professor responsável. 
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Haverá oito grupos de comunicações cada dia. Em casos de necessi-
dade, seu número poderá ser aumentado para nove ou dez. Conferên-
cias. Com relação à apresentação de conferências, decidiu-se que 
poderão ser realizadas duas por dia, contanto que seja uma após a 
outra. Palestras. Poderá haver três palestras por dia, destinando-se 
trinta minutos para cada palestrante. Lançamento de livros. Reser-
vou-se o horário das dezessete horas da segunda-feira para o lança-
mento de livros e / ou outro material similar, e, a seguir, (dezessete 
horas e trinta minutos) terá lugar o coquetel de abertura. Decidiu-se 
também o aumento do número de minicursos (dez em vez de oito). 
Outros itens administrativos. A Profa. Cristina Alves apresentou as 
contas do VI CNLF. Concordou-se em que os certificados serão or-
ganizados em ordem alfabética e que não serão entregues antes da 
quarta-feira, assim como terá que haver uma lista de controle dos 
inscritos que estão quites com os pagamentos, além de outra com os 
inscritos que têm algum problema, com o objetivo de facilitar a tare-
fa da Secretaria. Decidiu-se também que os livros a serem sorteados 
deverão estar empacotados e numerados para facilitar o sorteio. 
Também se decidiu que as garrafas térmicas de café, com açúcar, se-
jam renovadas frequentemente. Não havendo mais assuntos para se-
rem discutidos nem mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Dire-
tor-Presidente do CiFEFil, Prof. José Pereira da Silva deu por encer-
rada a reunião, às treze horas e quarenta minutos, e eu, Primeiro Se-
cretário, Alfredo Maceira Rodríguez, redigi esta Ata, que vai assina-
da pelos membros presentes. 

Rio de Janeiro, quatorze de setembro de dois mil e dois. 


